
BAB V 

KAJIAN/PEMBAHASAN, KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kajian Produk yang Telah Direvisi 

Merujuk pada saran atau masukan yang berikan ahli dan telah 

dicantumkan pada Tabel 16. Saran atau Masukan Terhadap Aplikasi E – Pohon 

Karier, maka pengembangan yang dilakukan sudah menyelesaikan tahap akhir 

dengan diperolehnya penilaian tingkat kelayakan serta saran dan masukan yang 

diberikan oleh ahli validasi baik dari dosen Bimbingan dan Konseling UM Metro 

maupun guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Metro. Sehingga 

selanjutnya peneliti melakukan analisis dan perbaikan produk sebagaimana yang 

ada di bawah ini: 

1. Perbaikan tata tulis dan typo yang harus diperbaiki. Sebelum revisi 

materi pada produk, terdapat tata tulis dengan penggunaan kata yang 

terselipnya satu atau dua huruf yang tidak seharusnya. Berikut adalah 

perbaikan materi yang tata tulisnya mengalami typo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. (a). Typo sebelum revisi dan (b). Typo sesudah revisi 

2. Hindari penggunaan bahasa dialog dalam kalimat. Sebelum revisi 

penggunaan bahasa pada produk, bahasa yang digunakan sebagian 

besar bahasa baku yang dipadukan dengan beberapa kalimat dialog 

yang ringan. Pada revisi produk, penggunaan bahasa dialog tetap 
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digunakan namun diubah dengan kata yang lebih tepat. Berikut adalah 

perbaikan bahasa dialog dalam kalimat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. (a). Kalimat dialog sebelum revisi dan (b). Kalimat dialog  
sesudah revisi 

B. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelian dan pengembangan yang telah dilakukan 

berdasarkan perbaikan pasca pengembangan Aplikasi E – Pohon Karier yang telah 

mendapat revisi berdasarkan saran/masukan ahli hasil validasi, bahwa telah dinyatakan 

Aplikasi E – Pohon Karier untuk Pemahaman Karier Siswa sudah layak dan Aplikasi E – 

Pohon Karier dapat digunakan oleh guru Bimbingan dan Konseling sebagai salah satu 

referensi media yang dapat digunakan dalam melaksanakan bimbingan karier disekolah, 

dan dapat digunakan oleh siswa Sekolah Menengah Atas secara mandiri sebagai media 

yang dapat memberikan informasi seputar karier/dunia profesi. Adapun hasil rekapitulasi 

nilai berdasarkan analisis validasi ahli dan repson siswa yang telah dilakukan ialah 

sebagai berikut: 

a. Ahli Media sebesar 88.75% dengan kategori “Sangat Layak” 

b. Ahli Materi sebesar 96.0% dengan kategori “Sangat Layak” 

c. Ahli Bahasa sebesar 91.6% dengan kategori “Sangat Layak” 

d. Ahli Praktisi sebesar 98.0% dengan kategori “Sangat Layak” 

e. Penilaian Produk (Respon) Siswa sebesar 82.54% dengan kategori “Sangat 

Layak” 

Adapun hasil yang diperoleh dalam pengembangan Aplikasi E – Pohon Karier 

ini sejalan dengan fungsinya sebagai media Bimbingan dan Konseling yang diungkapkan 

oleh Nursalim (2017: 64), bahwa: 
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1. Penggunaan media berfungsi sebagai sarana penunjang dan terwujudnya 
situasi layanan yang optimal 

2. Media yang digunakan harus sesuai dengan layanan dan kebutuhan siswa  
3. Media memperlancar proses penyampaian materi sehingga mudah 

dipahami siswa 
4. Penggunaan media juga berfungsi meningkatkan kualitas layanan. 

Merujuk pada teori di atas, Aplikasi E – Pohon Karier telah mampu memenuhi 

fungsinya sebagai media Bimbingan dan Konseling dilihat dari penilaian kelayakan 

produk yang telah diperoleh dan dinyatakan layak, serta keefektifan produk yang telah 

mampu membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman kariernya dari yang 

semulanya tingkat pemahaman karier siswa berada pada tahap “rendah” sebesar 93,3%, 

berkurang menjadi 50% saja. Sehingga dari hasil yang telah diperoleh pada 

pengembangan Aplikasi E – Pohon Karier, dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan 

pengembangan yang telah dilakukan telah berhasil dan Aplikasi E – Pohon Karier, layak 

untuk dipergunakan dan siap untuk dijadikan sebagai media Bimbingan dan Konseling. 

C. Saran Pemanfaatan, Diseminasi dan Pengembangan Lanjutan Produk 

1. Saran Pemanfaatan 

Penggunaan produk dapat dilakukan baik oleh guru Bimbingan dan 

Konseling pada layanan Karier ataupun digunakan secara mandiri oleh 

siswa. Sebelum digunakan hendaknya Aplikasi E – Pohon Karier diinstal 

terlebih dahulu pada smartphone berbasis system operation (OS) Android. 

Setelah dilakukan penginstalan dan sukses, pengguna dapat langsung 

menggunakan aplikasi sebagai bahan bacaan dengan memilih satu dari 

banyaknya paparan informasi mengenai macam pekerjaan atau profesi yang 

ada didalam Aplikasi E – Pohon Karier dengan menekan atau mengklik serta 

menggeser page layout Aplikasi. 

2. Diseminasi 

Aplikasi E – Pohon Karier untuk Pemahaman Karier Siswa dapat 

digunakan baik oleh guru Bimbingan dan Konseling ataupun siswa secara 

mandiri dalam layanan Bidang Karier baik secara individu, kelompok 

ataupun klasikal, sehingga siswa dapat terpenuhi kebutuhannya akan 

informasi karier dan pemahaman kariernya. 

3. Pengembangan Lanjutan Produk 

Aplikasi E – Pohon Karier untuk Pemahaman Karier Siswa, ini 

dikembangkan berdasarkan teori karier John Holland yang membagi profesi 

menjadi 6 bidang dengan berbagai macam jenis pekerjaan lainya, adapun 

pekerjaan yang diimput dapat Aplikasi hanya sebagian kecil dari banyaknya 



pekerjaan yang ada pada teori karier John Holland. Sehingga diharapkan 

ada pengembangan pada materi untuk kemudian ditambah dengan berbagai 

macam pekerjaan lainnya agar semakin lengkap. 

 


